
CADERNOS DE INTERPRETAÇÃO ICONOGRAFICA

IV

O TRÍPTICO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

DO FUNCHAL

A TAPEÇARIA DO ;;,PLO DE LATONA

DO MUSEU DE LAMEGO

JOSE DOS SANTOS CARVALHO





C TRíPïICO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO FUNCHAL



O Tríptico da Santa Casa da Misericórdia do Funchal
(C. de 1517-1521\



r 1j'íi

I

1

1l/rI
l

tl

|DENT|F|CAçóES DEDUZTDAS

1 - PADRE MANUEL DE NORONHA
2 - LU|S GONçALVES DE ATAÍDE
3 - S|MÃO GONçAIMES DA CÂMARA
4 - JOÃO GONçALVES DA CAMARA
5 _ D. DUARTE DE MENEZES
6 _ D. FILIPA DE NORONHA
7 - PAPA I.EÃO X

8 - REI D. MANUEL
9 _ D. LEONOR DE VILHENA

10 - D. IEABEL DE ABREU
11 - D. BEATRIZ
12 - D. ISABEL DA SI.LVA
13 _ D. I,SABEL
14 - D. MARIA





HI,STÓRIA CONHEOIDA DO TRÍPTIOO

Veio do Func|ral para Lisboa tsrão se sabe oomo nsÍn poÍquâl e aqui eotá
exposto no Museu Nacio'nal de Arte Antiga.

Foi atribuído ao pintor flarnengo João Provost por Bodenhansen, Friedilãmder
e Karl Justi.

AFONTAMENTOS DE HISTÓRII\ E ICONOGRAFIA

Doscoberta a ,llha da Madoira, Íoi doada à Ordam de Crigto e dividida em
três capitanias: ,Funohal, 'Maohico e Porto Santo.

Aos capitães donatários ,pertenoiam os rendirnsntos das sms capitanias
e os seua cargoc transmitíanì*se aos lrcrdeiros por via VARONIL. Porém, a eobe-
rania pertencla à Corca.

O prinreiro cap,itão do F,r.mcharl foi João Gonçalves Zxgo, apel,ido quc
adoptou por ter Íiaado cego dê um olho, combate,ndo ao lado do lnfante Santo
na tentativa da conquista de Tanger, do qtre rnuito se honrava.

Os seus descenden'tes re'cre,berarn do Rei o sobrenome de trCâmara de Lobostt,
qtrc úicou reduzido ao a,pelid,o nCâmaran.

O segrrndo capitão do Rm'chal Íoi João Gonçalves da Câmara que casou
corn D. Maria de Noronha e fa'leceu ern 15O1.

0 tsrceiro capitão, Sirnão Gonçalves da Câmara, nasceu cerca de 1t161 e
recebeu o apelido de sua Mãe (por ser úilho segundo), que depois m,udotr para

Câmara, quando assurnlu o governo da capitania; sob pena de a perder, segundo
a expressa detenninação do Rei D. Mamrcl l.

Foi apelidado de nO,Magnificon, tendo e'nuiado ao ,Papa Leão X um original e
raro presente constituido por vários mimos da llha, urn cavalo pérsico levado
à rédea por um rïrouro, a reproduçiao dc palácio Sacro ern açúoar e as Íiguras
dos cardliais em alúenim.

Fo'i portador da o,ferta urn fidalgo seu criado de nome João de Leiri'a qu'c

levou como intérprete o cônego da Só do Funchal Vicente Martins.
Casou pela primeira vez c-,orn ,D. Joana de C*telbranco e dela teve os

seguintes Íilhos:

1 - João Gonçalves da Cârrarã, 4," capitão do func'hd, nascido em 1u189

e quê casoü oom D. Leonor ds Vil'hena filha do Gonde de Tanouca D. João ds
Menezes e da condessa D. Jo'ana de Vi,lhena. ,Faleseu em 1536 na i'dade de
47 anos.

2 - Mantrel de Noronha - Seguiu a vida edesiástica e, tendo ido a ,Roma,

o Pqpa o nomeou seu camar€iro €ecreto e l,he deu vá'rios benefíìcios. Entrego,u-

-lle taÍnbéffr o chapóu de Cardeal pwa ele o tÍazer ao lnüante D. Afonso (filho
do Rsi 'D. Man,uel). Foi cônego das Sós do Porto e de Larnego e depois bispo
nesta última cidade, tenrdo sido norneado cerca 'de '1550. Ed,ificou o clá,ustro e
varmdas da Catedral lameoense e nela constÍuiu rtrôs rnagnificas oapelas. Tam.
b,ém lhe são devidas as capelas do Espírito Santo o da Senho,ra dos Menirps
na filesrÌÌa cidade. Faleceu em 1569.

3 - João Rodrigues de Noronha - Casou com D. lsabol de Abreu <t,e foi
cqpitão de Onrnuz na l,ndia, eÍn teÍÌpo do Govemador D. Duarte de Menezes,
setr cunhado, qu,e úoi no ano de 15211e antes q,ue entÍasse na úorta'l,eza o úoi do
rnar da aosta de Diu; e seryiu hern a El,Rei, até ser capitão de Ormuzn.

4 - D. FiÍipa de Noronha - Casada com D. Dr.rarte de Menez,es (Íilho
herdeiro do oonde de Tarouca D. João de Menezes), q'ue Íoi o 16." C,4itão de
Tânger e o 5.o Viae-Rei da ,lndia.

Do segundo casanrento de Simão Gonçahrcs da Cârna'ra com D. lzabel da
$ilva filha de D. .loão de Ataíde, fillro herdeiro do Co,nde de Tarouc'a, houvo
a seEuinte geração:

5 - Joã,o Gonçdves de Ataíde: ttrcprê morreu mancebo sem casarD.
6 - Lnís Gonçafues'de Ataids, (Fre ainda vivia ern 1590 (vidé páginas 159,

193 e 22 dre <lSaudades da Terral) e veio a ser S'enhor da llha Deserta.
Teve bnÈÉrn três filhas:
7 - D. rBeatriz, q,ue vivia em 1590 rdreira no iMosteiro de Santa Clara do

Funchal, 'mullher mui antigaD que foi várias \r€zes abadessa dessa casa.
I - 

,D. lsabe,l, freira no Cornrento ,Refgrido.

I - D. ,Maria tarnbém freira no mestno conìtanto.
O quarto capitão do Funchal, João Gongalves da Cârnara, úoi, em 1513,

rnmrd,ado por sar pai, com 8ü) homens, pagos à sua cuista, secunda â ex-
pedição oheúÍada por D. Jainre, duque de Bragança, e ord,enada pelo Rei D. Ma.
nue'l para sübmeter a oi,&ds dc Azamor, no norte de África, guê, sêfido tri-
butária desde 1&6, se havia ranoltado contra o dornforio portugr.rês. A elçedi-



ção segnriu pa,ra Áfri,rca, tcndo-se ren'd,ido a praçô com grandc facil'id'ade (í) em
2 de $etenúro de í513.

O du,que de Braganga voltotr para Portugal no Ílesmo anro, deixando D.
Jo'ão d,e Tarouca Menezes como governador da praça mas a hoste madeirenoe
ainda lá Íicou de gr,ra'r,nição e re,forço poÍ mais de um mo. (2).

Passado porlco te!ïqp,o, soub'e ,D. João de Menezes que ttnüma vila Íorte,
que se chanaa Baluão estavam dois alcaides do rci de Fez que tenciona-
rranr iurrtar-se às gentes do rei 'de Meq.ri'nes para i,rem pôr cerco a Azamor. (3).

,Po'r isso <<determinou de. ir pe'lejar 'com ,eles e destruir a vita>.
Saitr de Azarnor enr 12 de Abril de 1514 e, dois dias depois, com a hoste

disiposta ern cinco ((azos)), d,urna das qraais era capltão João Gonçalves da
Câmara, <chegou à vista d,os alcaides, depois do sol saíd,o, os quais estavam
sïn u'fir câÍï!p,s razol). <tE p,ovqqrê ,D. João viu que alguns dos mouros encami-
nhavarr para uma s€rÍa (4) que está itrnto deste campo, à 'qual sê sê acolhes-
6gm, os rìão 'psdgçia corneter à sua von ade, ma'ndul logo tocar as trom'betas,

encamÍnhando para elesrr. Os mouros, (wendo a dete'rminação clos nossos e que

se não podiam t'á recolher à ser'ra, senão corn muito perígo, porque Íorçada-
mente haviam de passar tm canal de um rio de e,nNurrada que e,ntão estaìra
sêco, fizeram rosto> e (draziam diante os espingardelros e besteirosu. D. Jo'ão

acomet€u-os ({e os fez voltar todos para a seffa, no alcance dos qtrais foi até
chogar ao rio sê,co, o qtral não quis passaÍ ,por saber o per,igo q,ue nisso
haviatr. (5).

tPorém ae,us capitã€s, conro ,iam com úuria sê passârarn; e visto ;pe|os
moüros qulão potlcos estês era[n... - voltararn sob,re os nossos que já se vinham
reoolhêndo, e deranr netes corÍÌ ta'nto ímpeto que os gtriões (dos capitães)
Âlvaro de Carvalho e João da Silva se perderôÍru mas João Gongdves da Câ-

(1) - Te'nent,e,Coronel Sarme'nto (Al'bb,rto Artur). Ensaios Historicos
da Minha Terya; Fu'nahal, 1946, ,pá9. 75
(2') * lbide'm, pág. 76.
(3) 

-,Damião 
de ,Góis, Crónlca do Felicísslmo Roi D. Menuel, Coimbra,

1954, Par.te ltlrl, pág. 195 e se.g.
(4)*A Serra Verde. Vide As Saudades da Tera, 'Fun,ohal, 1873, pá9. 206
(5)-Damião de Góis, ob. cit., pá9. 198.

rnma pelojotr de ,tal maneira quo não perdeu o seu, e se v€io recolhendo ô s€u
passo eheio coÍn sua gente para D. João, fazendo de quando em quando voltas
sobrc os mouros, de que se saiu a sou salnro, ainda que vei,o ferido de tma
seta ,no braço esqtrerdo, que tnouxe pegada nele, e a adage tarÉérn coberta
de setas, ató so ac$ar a batal,harr (1). cNesta e em outras entradas se achou
este valoroso capitão João Gornçalves, verdadeir'o rarno d,e seu pai, triunúante
serïlprg dos rnou,ros, e traaendo deles grandes 'despoios, em catorze vezes qüe

residiu e,nr Aza,m,orl. (2)
João Gonçalves- da Gâmara ((era estremado cavaleirolr (3).
O capitão Simão Gonçalves, ((por ter rnuitos fil'hos e ssr de nurita i'dade,

vendo que ele era casado,... rogou-lhe que quisesse goverrÌar a ilha e e,le qtre

se contentava com urm certa porção cada ano; porqüo, no fim de setrs dias,
para sua quietação, se queria recolher em um lugar a,fastado dos negócios do
gov€rno e da mesm,a ilha com s€u,Íilho Mannrel 'de Noronüra, que então residia
no Porto e tinha lá 'boas ren'das de igreias; com o qual propósito renturciou o
governo da ilha por s,ua procuração ern seu filho João Gonçalves da Cfunararl;
e, Íìiì era de 1528, veio tomar po6so da ilha este seu filho, qple residia na Corte;
no mesno ano foram aÍrrb,os para a cidade do 'Porto; e o cap'itão velfio Simão
Gonçalves se foi aposentar em Matouinhos com seus criados,... onde estenre

unn ano (4). cTiveram firn seus dias na entrada do ano db tl530t. '(5). ttAo
ternp,o que falecetr, estava na Corte .loão Gongalves da Câmara, seu filho, qtle

l.ogo no ano seguinte se úez prestes para ir à ilha gove,rnaÍ a Capitanian (6).
Oo 4.'Capitão do Funchal e de sua mulher D. Leonor de Vilhsna forarn filhoc:
1 - S!'mão Gongalves da Cârnar3 - $.o cmitão do Fttnchal, nascido em

2 de $etembro de '1512.

2 - Luís Gonçalves da Câmara - 
que ve,io â ser padre pro{esso da Com-

panhia de Jesus.
Houre ainda mais filfps deste capÍtão.

(1) - As Saudadês da Terra; Funcha|, 1873, rpág. 2S.
(2) 

- l,bidern, pág. 208.
(3) 

- 
,lbidem, pá9. 209.

(4) - As Saudades da Torra, Funchal, 1875, pá,9. 194.

(5) 
- lbidem, pá9. 195.

(6) - lbidsm,



Passernos agoÍa ao estudo da história dos primeiros biapos do Ftrnchd.
O primeiro foi 'D. Di'ogo Pi,nheiro nornead;o em 15í4 e íalecido cm 1526.

Como €râ ,Dr ,Prior e Vigário do Convento de Cristo de ïomar, Consclheiro ds
Estado e desem,bargador 'do Paçor cargos que não lhe pemritiam assumir di-
reotamente o go\rerno e,piscopal, nunca exe,rceu pessoa,lmente o seu nunus nem
chegouairàrMadeina.

Sucede,u.lhe e'm 1533 D. Martin,ho de Porürgnl $re vc,io a falecer em 1547,

serÌr ,Ílrgrcâ ter visitado a sua diocese.

O ,hospital ve,lho do rF,u,nohat estarva instalado ntrnr sobrado otr pavinrento
por cima das cape'las do Eqpírito Santo e das Chagas da ,igreia paroqtr,lal de
Santa Maria Maior.

Corno o looal era úmi'do e ,insalubre, após várias petições dos provedo'res,
foi este hospita,l tralrsúerido para um novo euê sc construitr mais ou frienos
onde é hoie o Te'r,re'iro da Sé, e que estaria concluÍdo na úÌtiÍna dÉcada do
século XVll.

A Gonfraria da Misericóndia do Funchal úoi estabelecida por carta régia de
Í514 e, p'or oiutra car'ta r6gia do fnesmo ano, foi-lhe anexado c entnegÌuc o
hospital velho.

Estava i'ns'talada na igrcrja paroqu,ial do ,Santa ,Maria Maior, que era contígiua
ao hospital velho, rnas ,D. João 'lll lsvogou essa conoessão 'de seu pai, presu-
mindo-sc qu,e, desde entã'oi tenha ficado a f,uncionar na Cape'la dos Santos Reis,
prôxirno do hospltal, a este doada ,no ano de 1514.

Deve-se ao Re,i D. 'Manue,l a edificaçã,o do hospital velho para o que encaÍ-
regorN das obras o Bacharel João ,Fernandes de Amil em í507, Os traba,lüros
prolongararn-sê, esta,ndo ainda por conol,u,ir ern 1515, facto q,ue muito conrtrariotr
o soberano.

O Cardeal João de ,Médicis foi eleito papa em 1513, tomando o nolre de
Le.ão X. Os gra'ndes prol'ectos da sua vida foram a'igrcla de S. Fedro e fazcr
guerra aos turcos, qu'e de 'dia para dia se tornanarn mais perigosos. Em política,
'propôs-se, co,rïro Júlio ll, a libert* a ltátia e o domínio po,ntiÍicio do Íugo dos
estrangeiros, aliando-se ora cofn a França ora com Voncza, ora coÍtl a Alemanha.

Em 1517 escrevou aos reis de ,lngNat'era e da Franga para apressarern os seus
socoÍÍos na guerra contra os tuÍgos g prepararem as suas aÍrnadas para se iu'n-
tareÍn às suas e às d'o nei de :Espanha oom o Íim de acossar€,rn o inim'igo comum,
Porém, dostc intentu nada resu,ltou devido às dissenções e,ntre os príncipes
cristãos.

Leão X veio a aliar-se cofiÌ o imperador Ga,rlos V cont'ra o rei iFrancisco I

de França e o Gardeal Júlio de Módiiois enÜou vence,dor ern Mi|ão. O papa quls
ser testenrunha dos úestefos corn quc os ssss euêria'm aelebrar a vitória ê con-
s€Í\rot!-s€ enü€ e|es muito tempo durante a no,ite, i,ndo do fogão para a ja'nela

enüeaberta do sdã'o. lsso |he provocot! unì caÊarro de que veio a falecer no
1 de Dezenúro ds 1521, na ,i'd,ade de 4ô anos.

t

O Rei D. Manuel nasceu em 1469 e snrcedeu a D. João l,l no ano dê 1495.
Faleceu cÍn Í3 de ,Dezenüro de 15t1.

D. Durte de Menezes foi o 16.' capitão de Tânger e o 5.o Vice-Rei da lndiia,
onde ss Gncontrava em 1521. Devido às tropelias que praticou, f,oi mandado
prender pelo novo Vice-Rei D. Vasco da G'ama, logo após a sua chegada a Goa
em 11 de Setenrbro de 1524 e negress,ar ao rReino, onde estevrê ,pÍês,o durante 7
anos no castclo de Tonrcs Vedras. Não há a certeza se fa|eceu no cárcere, ou
ee recuperou a liberdade, vindo depois a morrêr olbsctrramente.

Em 1905, o Dr. Leite de Vascofì,c€los esteve ern Roma onde, no Arqtrivo
Secreto do Vatica'no, proourotl reforên'cias respeitantes à diocese de Lamego.

No l,ivro MISCEüIÁNEA enco,ntrou:
tt1517 - Pro Emmamrel'le Norogna alerico Íunchalensi, camerario seoreto

Papae ,Leon,is, super canonicatu ecclesiac 'Lamacencis a'c ecclesiae, S, ,Michaelis
Danriade et S. Johanis ,Daraina (slc)u. (1) ,lsto quer dizer que o 'Papa Leão X
concedeu ao ,Padre Mantrcl de Noronha os bene,íroios de Cónego da Sé de
Lamego ê os r€fldirnentos das igrcias de S. Mlgueü ds AnÍiads e S, João de
Tarqrca.

(1) - Leite de Vasoonc€llos, McÍnórias ds Mond,im da Beira..



R,OTEIRO PARA A IDENTIFICAçÃO DAS FÍGURAS ,DO PAINEL

Este triptico é constituido por um painel central quase quadrado e por duas

abas ou volantes que so podern ,'dobrar cohrindo o painel centralf :

P.AINEL CEN|TRAL

Na sua metade superior a figura principat re,pres€rita ,Nossa ,senhora da Miise-

ricórdia reconhecível ,pelo eeü ,grâÍrde manto strstido por 2 anios, tend'o à sua di-
reita S. João ,Baptista oorn os atributos de urn cordeiro colocado sobre um livro,
e à sua,esq'uerda a Íigura de S. João F,rangelista reconhecí'vel pela taça donde sai
um dragão que representa o vinho e,nvenenado com qüe o quiseram intoxica'r.

A Virgem, coÍrl o ,Menino ao colo, está colocada s-obre um altar co'berto

coÍn una alva toalha bordada à volta do qud se encontram catoÍze personageÍrS,

eete de cada ,lado

As duas figuras m,ais em evidência, colocadas no primeiro plano, de cada
lado da linha média vertical são um ,Papa identificáve,l pela tiara (mitra de 3

coroas) e um rei reco'nhecível pela coroa que está sobre uma alrnofada iunto
aos seus joelhos.

Verificarnos que no tr,iângulo situado nas costas da capa de asperges usada
pelo papa o qual termina ern borla no ângulo inferior, se vê uma cena €m que 9e

divisa u'm hom,em com traie marleinense bem reconhecíwl pelo ,barrete de vil'ão
que usa. Este homem taz o gesto corn, a rnão direita, 'de entÍegar uma caixinha
redonda a um cavaleiro revestido de armadura.

A'nrbos estes personagens estão acompanhados de outro homem.
Como a cena está dese,nhqda nas costas do papa ooncluimos ,eu€ se tÍata

da ,figuração da entrega ao Papa leão X, aco'mpanhado de um fâmulo e nevestido
de arrnadura para sigrrificar qtre €sta'va preparado rpara a gueffa, do presente en-

viado por Simão Gonçalves da Câmara. O portador, será pois o fidalgo João de
Lelria e o acompanhan:te será o cônego da S,é do Funchal Vicente Martins, seu
intérprete. Aq SAUTDADES DA ïERRA não rnencionam o ano do envio do pre-

sente de S,imão Gonçalves a Leão X, Ínas pode,remos calctrlar que teria sido
p€rto de 1517, pois é nesse ano que o Papa Leão X concede os beneficios acirna
referidos ao Padre Manuel de Noronha.

I

Então este pai'nel deve ter sido pintado cerca de 1517, ou pouco tempo
depois.

O Rei é, portanto. D. Manuel, que faleceu' em 1523 e n'u,nca poderia ser
D. João ,ll'l que por esses tempos era ainda uÍn moço. Strrge-nos agorat com
evidência, a ideia de q'ue a Íigura do velho ajoelhado a,trás do rPapa e que ollha

p'arer a c'ena acima ,referida, corr€s,ponde a 'Simão Gonça,lves da Câ'mara, e que o
homem colocadro à su,a esquerda é seu filho João Gonçalves da Cârnana que teria
então cerca de 30 ôÍìo6r idade que o netrato, na verdade, apar.enta.

Atrás de $imão Go'nça'lves encontra-s,e um hornem i,ovem com to,nsura e

traje de clérigo, o qtr,al identi,Íicarnos coÍìro o Padr.e tManuel de Noronha. Ao
lado esquerdo 'deste vê-se uÍn rapaz com um aapuz que aparenta dez a,doZe
anos o et.t€ o identifíca como sendo Luiz Gonçalves de Ataíde que em 1590

aAlttI,DA VlVlAl, o que nos leva a supôr que teria então cêrca de 80 anos.
À esqtrerda e acima de João Gonçalves da Câmara está um homem coÍn

um tipo fisionó,rnico . muito rdifere'nte do seu, seEuind,o-seJhe uma sein'hora.

ldentificarnos este par como constituído por rD. Du,arte de Moneses e sua
mu,t,her ,D. Filipa de Noron'har Íilha do 1.' casamento de Si,mão Gonçalves de

Câmara.
Notamos neste grupo de Íarnília a ausência de João Rodrigues 'de Noro-

nha guê antês de 1521, quando seu ,cunhado ,D. Duarte de ,Menezes foi notreado
governador da Ín'dia, era capitão do Mar da Costa de Díu e por isso se com-
preende a su,a não ,figu'ração no painel, onde ainda está ,D. ,Duarte d'e Menezes.

Outra ausôncia quê notamos é a de João Gonçalves de Ataíde, guo s6

explica por este ter morrido nrancebo.
Examinemos agoÍa o grupo'de senhoras situado à direita do Rei D. 'Manuel.
A colocada no pnimeiro plano, tal eomo Simão Gonçalves da Câmara deve

ssr a sua segu,Írda mulher D. ,lsabel da Silva. Está vestida de luto talvez p€h
morte de seu pai ou de seu filho João Gonçalves de Ataíd,e.

A me,nina colocada à sua direita s,erá, pois, a sua filha rnais velha,D. Beatriz.

A menina colocada aüás, de ,D. lsaibe,l da Silva e de que se vê somente
uma pequena parte do rosto será a s'ua tercel'ra fi|ha D. Marl'a.

Por exclusão de partes e por estar muito rnais em evidência que a anterior,
a Íigura colocada atrás de D. lsabel da Silva denre ser a sua segulrda fllha D. lsabel.

A senhora colocada simetrica,mente a João Gonçalv'es da Câmara iunto
à esquina do altar deve.sêr sua mulhelD. 'leonor de Vil'h'e,na,



A senhora que so encorÌbra à ,direita de D. Leonor de Vilhena e c'uia face
está rnelo encoberta pelo Ceptro do Rei deve ser D. ls'abel de A,breu, md,her de
João Rodrigues de ,Noronha. Pode explicar-se a sua pr€serÌga por não ter acom'
panhado o rnarido para a Índia e a ídentificação podenia ,oo,núirmar-se pelo facto
de o brazão dos Abrcus inclulr 3 bastões de pereg,rino e o ceptro real tam'bém
ser urïr ,b-astão.

Notemos âg,ora qu€ as flguras de S. João Eva'ngelista e de S. J,oão iBatista

tiveram corlo modelo João Gonpalves da Câmana (r'eparar ,na íde,ntidade de

no,mes) a,parecendo na figura do último sa'nto as ,barb'as que lhe perte,nc€m.

Sendo frequente apaÈ.e'sor,em nos palneis das Misericórdias as figuras doa
bispos das respectivas dioceses, não estranhamos nã,o erncontrar neste o retrato
de D. Dlogo Pinheiro, visto qu,e ele nunca esteve na Madeira até à sua rnorte
em 1526. Este Íacto tambérn ncs leva a deduzir que o qtradro não teria sido
pintado ern Lisboa, onde o bispo resídia.

Os retratos da farnílla de Sirnão Go'nçalves da Cârnara, lxlr serem bern
individualizaCos, conduaeín.,nos à deúryão de que forarn executados na ll,ha da
Madeira.

A a,usência de uma rainha no painel leva-nos à ded,ução de que sle foi exe.
cutado durante ,a viuvez do Rei 'D. ,Manuel, isto é, entre a rnorrte da Rainha 'D.
M,aria (7 de ,Março de 1517) e o terceiro casarnento desse Rei (Nwern-
bro de '1518).

ABA DIREITA

Nela está representado S. $ebastião, um dos padroeiros merìores do
Funcha,l (1).

Logo notamos qu€ a sua face é extraordinárisnente parecida com a de
Joã'o Go,nçalves da Câmara, euo certarnente sendu de modelo para a imagpm,
cem a anmadura que deve te,r usado na campanha de África e coÍn as setas de
S, Sebastião na mão esq,uerda; om vez de cravadas no corpo nu, coÍno é usual
ver-se (2).

(1) - As Saudades da Terra, Fu'n,cha'|, 1875, pá9. 194.

(2) 
-'Lem,bremo-'nos 

,QUê João ,Gonç'd'lves foi ferido ,no ,braço €eQusrds.

Ver,ificamos que a 'Íigura está no leite de unr rio seco,. (o q'ue deduzimos
pe'la are,ia e pedras polidas pela água) e que d,o outro lado Ee vê uma serra verde,
no cimo do qual está uma fortaleza provavelneÍrte para lem,brar a 'fortaleza de
Baluão.

ABA ESQUERDA

NEla está replesentado S. Cr,istóvão identificável por trazer o Menino Josus

aos olnbros e se apoiar Íro \tarapau com folhas.
VerificaÍnos quê o ribeiro onde es'tá o Santo se confunde com o Mar, onde

vemos um navio à'rwla e uÍrÌa ponta de terra.
Na rnargem do ribeiro aparece'm conchas de mexilhão.
Deduzirnos que o pintor quiz lernhrâf, q,u,e a cena ss passa na ,lllra da

Madeira, onde não tÉ rios, rnas sim cêrtas ribeiras qtre Nogo se confundeÍn
com o Mar.

Neste rnesÍno painel \romos o ermitão que aco,nselhou Cristóvão a nìudtr da
vida,

Está sentado à porta da stra caibana ou gruta lendo um 'liwo.

REVERSOS DAS ABAS DO ïRíPTICO

Os reversos dao úas do tríptico têm pintadas ern trgrisaillelt as Íiguras
ds S. Pedro e S. Patdo.

Assimr estando ,fechadas as abas do Tríptico, vêenr'se sofiÌente as irnagens
destes Santos.

PARA QUE LUGAR FOr PI,NTADO O TRÍPTICO?

Evide,ntemente, por representar Nossa Senhora da Miserlcó'rdia, para a

capela que servria a Santa Gasa do fu,nchal. Qud carpeta?

Corno o tríptico fechado ünostra as irnagens 'de São rPedro e São Pau'lo,

deduzimos que ;foi a capeta desses rSanrtos fundada por João Gonçalves Zargo
e que ainda hoje existe no Funchal, ,n6 largo de ,São 'Patrlo. Ora, foi junto a eeta
capela que se levantou o edificio destinado ao primei'ro hospital. (1).

(f ) - 
,Eluçidário Madeirense, Vo|u'me 'l,l'1, ,pá9. 274.
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TNTERPRËTAçÃO TCONOGRÁFICA DA T,APEçA,RIA

(co TEMFLO ,DE LAïONAI
,DO

MUSEU DrE LA,MEGO

BASES HI$TóR|CAS

O Arquiduquo de Ár,rstria e lmperaCor da Alemanha Frederioo 'lll, casado
com a nossa lnfanta D. Leonor (irmã do Bei ,D. Afonso V), adoptou como sua
orgulhosa divlsa as vogais A.E.,|.O.U., iniciais de

ITAUSTRIA EST IMPERARE ORB| UNIVERSOU
(À AUSTRTA PERTENCE DOM|NA.R EM TODO O MUNDO)

$empre desejoso de aurnentar o poderio da Casa d,e Habsburgo, pretendeu
casaÍ seu fil,ho, o l\nqui'du,que Maxi,rniliano, com Maria, fiÍha única do poderosís-
simo e opulento ,Carlos o Tem,erárb, dugule de Borgonha (1).

As negooiações cornsçaraÍn a 2 de Outubro de 1473. O imperador ofereceu
as durqüe eríglr os. seus estados em reino, desde que e|e reconhecresse a suse.
ranÍa do lqpério.

O duique insistiu sobrettrdo ern obter o título de Rei dos Romanos, isto é,
d€ sucessor de Frederico no irnpério Alernão.

De 7 a 12 do Í{ovembno roalizaram-se visitas entre os dois so,beranos, para
üatar do casamento e da realeza a conferir a Carlos.

Mas o duque queria que a coroação fosse antes dos esposóriqs, ao passo
que o imperado,r pretendla o contrário.

O imperador dec'larou entã,o ao duque que €ra nrellrcr adiar qualquer rêso-
Iução defi,nitiva ê an,un,ciou a sü'a partida de Tr6ves, onde era hóspede d,o duqt"le,

Frara o dia 25 de ,Novernbr,o. Porénr, dois dias antes dessa 'data,. sern disso dar
conhec,imento ao du,que, partiu nurn navio qüe o levotr a Co'lónia corn seu fit,ho
Maximiliano, qu€ o Ílcompanhara.

- Neto de ,D. João l, que ,mr:ito se o,rguühava da sua asrendência
portuguesa,

tt0 ,Eh'lq,ue de Borgonha não súia esqueoer as injúrias. Tod,os os seus pro-
jectos úoram desde então subordinadoa ao deseio de Íazer com que o i'mperador
eê ârÍ€pêrìdesse do ridículo que lhe havia in ligidor.

lnvadiu a Aleman,ha, pôs cerco à cidade de N,euss c 'Frederico lll decla-
rou.llrc guerra.

Porém, o imperadoÍ o o dt"rqtre acabaram por reconhecer que não ,lravia van-
tagêm em seremÌ inimigos e prossegu,ira,m as negociações do casa'mento.

Carlos havia reousado sua filha a Maximiliano, mâs re\/ezes que sofreu que-
braram o seu orgnrlho e lovaram-no a assinar corn ,Frederico um tratado de alian-

ça, coún a co,nclição de que o casanÌento de M*xinrilia,no e de Maria fosse cele-
brado em Novembro de 1476,

'Morrendo o duque em 6 de Jansiro de 1{17, st"la filhat Maria de 'Borgonha,
confirrnou a pronnessa do seu casanrc,nto com Maximlliano feita por seu pai e o
arquld'uque chegotr a Gancl em 18 de Agosto desse rnesÍno ano, realizando-se
o casamento no dia seguinte, coÍrÌ gtunj* pompa.

0 Padre ,Manuel 'de Nononhar foi n,o,rneado bispo de Lamego cerca de 1550.
Faleceu ern 1569, tend,o legado a sua tap'eçaria à ca,tedral desta cidade, ('!)

de onde, com toda a probabilídade, passou para o paço episcopal, hoie mnrseu,
ali constittrind,o uma valiosa e raríssima colocção de qtre Lamego ss orgadha
com toda a razâo.

oIBSERVAçÃO E DEDUçÕES

Ao ce,ntro vê.-sê o altar de Latona, 'De,usa da rFecundide'de e da Saúde,
ladead,o por duas colunas corn as ostátuas de s.eüs filhos Apolo e Diana
(Artemisa).

A cena representa quatro mul,heres de se,mblante co!érico e rrur'nidas de
cacotes com gu€, amêagaÍn trm homem barb,udo; têNrdo um joelho êm terrar ê um
iovsm, de pé, ambos ,levantando urn braço em atitude de defesa.

Este último apresenta nariz aqu,llino e apa'renta idade de llt o,u 15 anos.
De cada lado do trono de Latona situ'am-se grupos de personageÍìs, entre

(1)
(1) - As Saudades da Terra, tpurn'6hs,l, l$Jt.
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as quais podsrÌos v€Í, à ês'qu€rda', üm bispo ou cardeal identificado pela mitra
ê murça de arninho.

No grupo à direita do o,bservador, há portadoreq de ofere'ndas, um dos q'tnis
derrarna sobre o altar o líquido contido núm vaso, urn bispo incensando-o com
um turirbulo e ünÌa 'mu'lher segura,ndo um cesto.

Na orla do saio envergado pelo homeÍn em evi'dência no primeiro plano
lêem-se as letras maiúsculas A. E. '1. O. U. em dois looais.

As cinco vogais, rqpetidas, identi,Íicaçn alaramente o ,lmperador Frederico lll
pela sua divisa.

Temos, então, p€rsonage,ns da vi,'da real numa cena aparentemente mitol6'
gica, sirnbolizando um facto relacio,nado com 'Frederico llil, ern que ele desen+.
penha unr papel pouco condiscente com d sua divisa s em que é humil'hado por
mulheres.

Su,rgo-nos, assim, natu,ralm'ente, a hípótese de que a tapeçaria simboliza
a cólera de Maria de Borgo'nha (a senhora com coroa de úrq.resa), (1) pela

ofensa cometida por Frederico lll e seu filho Maximiliano,, ao romper€m aa

negociações de casaÍnsnto.
Agora torna-s€ evidente que a Íigura do jovem ameaçado de espancamento

coresporide à do Anquíduque Maximiliano que em 1473 tinha 14 anos de idade.
Atrás de Maria de Bongonha encontra-se ttlna ssnhora com urn rico toucado

ornado de pérolas e pedras preciosa+ que poderá sêr a ,figura da tercneira mulher
de Garlos o Ternerário Margarida, irmã do Rei Eduardo lV de lnglaterra, qtre

c?eou em 1468 c faleceu em 1503.

Os gnupos de pessoas em pé, de cada,lado do trono, dervem ser retratos de
mernbrcs da Corte de Borgonha e da comitiva que 'ÍrcorïÌpanhou a Trèws Fre-

derico lll e seu filho. A esta última deverão pertencer os portadores de ofercndË à

Deusa da Fecundidade.
A tapeçaria devs ter sido executada entre 23 de Noverrnbro de 1473 e a

morte do TemeÍário, em 5 de Janeiro de 1477, por mandado deste duq,ue, pro-
rravelme,nte numa oficina de Gand onde ele vivia.

Logo qtre oontratado o caeaÍrcnto da duqtresa, a tapeçaria não teria já

- Vid. ,Grand ,Larousse, Vocábuìo ,Couronne.

Maria de 'Borgonha tin,ha 16 ,a,nos de idade em 1473.

lugar na sua corte, por ser ofensiva de Maximil'ia'no e, portanto, é de p€nsar

que se tivesse desfeito dela de qualqu€r maneira.
O bispo D. Ma,nuel de lrloro,nha teria assirn ocasião de a adquirir rmis tade

ao seu poszuidor de então.
Na aparôncia, a csna rêpresen,ta o ternplo de Latona, do tnml as respectiuas

sacordotisas expulsam a cacete um ancião ê um iowm.
Porém, nada se encontra na mitologia que a explique.
A expulsão de Frederioo e de sou Íilho do templo da Deusa da Fecundidade

pelas auas sacerdotisas deve significar que a Casa de iBorgonlm não estava dis-
posta a dar azlo a que os Habsburgoe ne,la prolongassenì a sua goração o que,

afinal, veio a acon@cer poucoc anos depois.
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